9 Ladbron och Kungsgården
Vid Ladbron skeppades järnet från Bergslagen
ut, med destination Stockholm. Här lossades
allehanda varor, vilka kom med returskeppen.
Under medeltiden, 1500- och 1600-talen
8 Crugska gården
Denna gård omnämns som Feltens gård, då
greve Per Brahe den yngre blev ägare. Efter
den stora branden på söder 1650 användes den
ödelagda tomten som kålgård. På 1700-talet
byggdes gården åter upp och bestod då av nio
hus.

Gamla bron och Arbogas namn
Under 1300-talet utstakades kvarteren och
gatorna på södra sidan närmast ån. I samband
med detta byggdes den första bron, Gamla
bron eller Kapellbron. Namnet Arboga härstammar från det fornsvenska ordet Ahrbugi,
som betyder åbåge. Från bron kan man se
åbågen som gett Arboga sitt namn. Bron når
man via Kapellgatan.

11 Lasse-Maja
Den rikskände stortjuven och äventyraren
Lars Molin begravdes år 1847 på kyrkogården vid Heliga Trefaldighets kyrka. Molin var
mer känd som Lasse-Maja. Namnet fick han
eftersom han utförde sina kupper utklädd till
kvinna. Minnesstenen finner man i kyrkparken
nedanför kyrkan.
10 Järntorget och järnvågen
Järntorget anlades cirka 1650, för att man
skulle få plats med allt järn som transporterades hit från Bergslagen. Innan vidare utskeppning vägdes järnet. Varje skeppslast beskattades och gav staden inkomster. Den nuvarande
vågen är en kopia av den ursprungliga.

var järnet Arbogas viktigaste handelsvara,
men med Hjälmare kanals tillkomst förlorade
staden sin betydelse som hamnstad.
Kungsgården tillhörde ursprungligen Gustav
Vasas kungsgård. Den nuvarande byggnaden
uppfördes på 1650-talet av borgmästare
Henrik

12 Engelbrektsstatyn
Engelbrekt Engelbrektsson ledde ett upprorskrig mot unionskonungen Erik av Pommern.
Vid ett möte i Arboga 1435 valdes Engelbrekt
till rikshövitsman. Detta möte anses vara
Sveriges första riksdag. Engelbrekt mördades 1436 på en holme i sjön Hjälmaren. Vid
det högtidliga firandet av 500-års minnet av
Arboga möte avtäcktes en staty av Engelbrekt.
En tävling om utformandet av en staty hade
tidigare utlysts och Carl Eldhs förslag vann.
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13 Heliga Trefaldighets kyrka
Kyrkan uppfördes under 1200-talet, ursprungligen som klosterkyrka för franciskanerorden. I början av 1500-talet då Gustav
Vasa bröt med katolska kyrkan, skänkte han
klosterkyrkan som stadskyrka till arbogaborna. Under 1600-talet renoverades byggnaden.
Då tillkom det höga tornet. Bland kyrkans
många inventarier märks predikstolen, snidad
år 1736 av hovbildhuggare Buchard Precht.
Ljuskronorna i mässing som anses vara de
största i Sverige, kanske även i Norden. På
södra väggen finns väggmålningar utförda
under 1400-talet, bland annat föreställande
den helige Franciskus liv.
14 Medeltida örtagård
Mitt i centrala Arboga, i Ahllöfsparken, finns
Sankta Karins örtagård. Ett flertal av växterna, som hämtats i Arbogas omgivningar, har
stått som levande fornminnen. Även om de
nu inte står på sina ursprungliga platser, är de
återbördade i sin rätta omgivning, klosterträdgården. Örtagården har karaktären av en

medeltida örtagård. Här finns olika avdelningar med köksväxter, medicinalväxter, kryddor
och blommor. Gården är lättillgänglig för alla,
med preparerade gångar som underlättar för
barnvagnar och rörelsehindrade. Bänkar finns
för en stunds vila.
15 Den lyckliga Arbogafilosofen
Konstverket symboliserar att allt är möjligt
och ska ge glädje och inspiration till Arbogaborna i generationer framöver. Den fyra
meter höga bronsstatyn skapades av Rickard
Brixel och uppfördes oktober 2005. Brixel har
sagt att han med denna mänskliga gestalt ville
skapa en konstnärs länk ur historien genom
nutid till framtid i centrum av den moderna
kommersiella stadsbilden. Statyn vill visa den
väg som fört Arboga genom sekler av upp och
nedgångar men alltid med sikte framåt. Det
är ett riktmärke att komma ihåg och återvända till. Statyns placering på Entrétorget
vid Konsum- och Hemköpsparkeringen, mitt
emot Arboga station, är därför också mycket
passande.

För mer information, besök
Arboga Turistbyrå
Telefon: 0589-871 51
E-post: turistinfo@arboga.se
Adress: Arboga Station, Centrumleden 6
Eller besök oss på webben
www.arboga.se
www.facebook.com/arbogakommun

På egen hand i Arboga stadskärna
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1 Öhrströms gård, Arboga museum
Köpmannen Anders Öhrström uppförde
1846 ett påkostat stenhus åt sig och sin familj.
Öhrströms gård, som ligger på Nygatan 37, är
nu varsamt renoverat och Arboga har fått ett
hus med vackra och välbevarade rumsmiljöer
i senempir. Här är nämligen Arbogas stadsmuseum inrymt.

Stadskällaren
Assessor Olof Ahllöf lät bygga huset 1738,
arkitekt var Nicodemus Tessin, den yngre.
Senare var kung Karl XIV ofta gäst i huset vid
sina resor till Norge. På 1870-talet byggdes
fastigheten om till restaurang och trädgården
förvandlades till Ahllöfsparken. Stadskällarens
inre har genomgått flera renoveringar, den
senaste år 2006.
2

3 Sankta Karins kapell
Vid den gamla genomfartsleden ligger Sankta
Karins kapell. På norra väggen finns en nisch
där en helgonbild var placerad under den
katolska tiden. Där stannade de vägfarande
en stund, bad om lycka och välgång på den
fortsatta färden.
4 Mannerstrålska huset
Byggnaden har medeltida källare, valv och
en ingång till en så kallad munkgång. Ryktet
säger att munkarna från klostret hade gångar
under staden där de bedrev olika hemliga
sysselsättningar. Gångarna är inte arkeologiskt
undersökta, men håller fantasin i gång hos
arbogaborna.

5 Västerlånggatan
Detta är Arbogas äldsta gata med bevarade
stenhus och hus med medeltida källare. Många
av gårdarna som tidigare var hantverks- och
köpmannagårdar är idag privatbostäder,
men på gården på Västerlånggatan 1 är man
välkommen att titta in och beundra den pittoreska utsikten.
6 Rådhuset
Rådhuset var ursprungligen byggt som kyrka
på 1400-talet. Vid reformationen på 1500-talet skänkte Gustav Vasa kyrkan som rådhus till
Arbogaborna. Men kungen använde byggnaden som kungsgård för sig och sin familj.
Dottern Cecilia (grevinnan av Arboga) bodde
här på 1570-talet. Från 1640 har Arboga stads
styrelse haft sina lokaler här.

